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Beleidsplan 

Het beleidsplan is opgenomen in het meerjarenplan 2012-2015. Zie hiervoor het aparte 

document op de website. 

 

Beloningsbeleid  

De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel 

recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten. 

Kosten kunnen worden gedeclareerd bij de penningmeester van de vereniging. 

 

Doelstelling van YWCA Nederland zoals geformuleerd in het visietraject 2012-

2013 

Het doel van de vereniging volgens de statuten dient als volgt te worden geïnterpreteerd: 

"De YWCA Nederland erkent en herkent de gelijke waarden van alle mensen.De YWCA 

Nederland wil aan deze gelijkwaardigheid een bijdrage leveren door activiteiten te 

organiseren op het gebied van onder meer: ontwikkeling van leiderschap, vrouwenrechten, 

Movement Building and Good Governance en het creëeren van veiligheid (safe space) binnen 

de YWCA Nederland en in de sociale en maatschappelijke omgeving." 

 

Activiteiten  

In 2012 zijn door de YWCA Nederland de volgende activiteiten uitgevoerd, dan wel 

ondersteund: 

1. European Representatives Meeting 

De YWCA Nederland is onderdeel van de European YWCAs. Elke twee jaar wordt door de 

European YWCA een bijeenkomst georganiseerd voor alle leden waarin het beleid van de 

European YWCA wordt vastgesteld,  bestuursleden kunnen worden benoemd en worden in 

de voorgaande twee jaren opgestelde beleidsdocumenten vastgesteld. In 2012 heeft deze 
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bijeenkomst (de European Representatives Meeting) plaatsgevonden in Praag. Voor de YWCA 

Nederland zijn twee bestuursleden en één lid met ruime internationale ervaring afgevaardigd 

naar deze meeting. 

2. Digi me Digi You Werkgroep 

Digi Me Digi You is een digitaal platform, gelijk aan Facebook en MySpace. Dit platform biedt 

YWCA-jongeren wereldwijd de mogelijkheid tot interactie in een beschermde omgeving. Een 

virtuele plek om ervaringen met elkaar te delen zonder gehinderd te worden door sociale 

barrières als geografische afstand, handicaps of politieke conflicten. Een plek waar ze hun 

verhalen, vragen en gedachten kunnen delen. Een plek waar ze leren samenwerken, 

vrienden maken en vooral veel plezier hebben. 

In 2012 heeft de YWCA Nederland een subsidie van USD 15.000 ontvangen  van de World 

YWCA om dit platform verder te ontwikkelen. 

3. Breed Mensenrechten Overleg 

De YWCA Nederland is lid van het nationale en international Breed Mensenrechten Overleg. 

De belangrijkste aandachtspunten van dit overleg zijn: Mensenrechten gespecificeerd in 

Resolutie 1325 Veiligheidsraad Verenigde Naties en Israël/Palestina. De YWCA is één van de 

weinige vrijwilligersorganisaties die betrokken is bij de Breed Mensenrechten Overleggen die 

advies geven aan ministeries. In deze overlegsituaties zijn wij vooral betrokken bij de Gender 

zaken, Resolutie 1325 Veiligheidsraad Verenigde Naties en de Palestina problematiek. Er 

vinden vele overleggen plaats met betrekking tot mensenrechten samen met ambtenaren 

van Buitenlandse Zaken en met de Minister van Buitenlandse Zaken. 

4. Voedsel en Soevereiniteit Europa 

Naar aanleiding van het bezoek aan de World Council YWCA 2011 is er een idee ontstaan om 

over voedsel met betrekking tot mensenrechten meer te ondernemen in de YWCA 

Nederland. Aanleiding is onder andere de speech van Peter Prove op 13 juli 2011 te Zurich, 

de workshop met één van onze partners en de European Regional Meeting in 2012. 

 

Het onderwerp voedsel is in de huidige tijd een belangrijk onderwerp geworden om goed 

over na te denken en bij stil te staan. De huidige consumptie en productie van voedsel leidt 

tot uitputting van grondstoffen, het aantasten van ecosystemen en de afname van 

biodiversiteit. Daarnaast wordt verwacht dat de wereldbevolking zal groeien van 6 miljard nu 

naar 9 miljard in 2050. Met meer mensen is meer voedsel nodig. Dit betekent een nog 

grotere druk op de voedselketen in de toekomst. Kan iedereen het recht op voedsel 

behouden? 

 

In 2012 is binnen de YWCA Nederland een nieuwe werkgroep opgericht met het thema 

Voedsel. De doelstelling van de werkgroep is als volgt geformuleerd: 

Wat verstaan we als vrouwen van de YWCA Europa onder het feit dat elk mens recht heeft 

op voedsel. En wat betekent het onderwerp voedsel voor ons als vrouwen die vaak het 

voedsel bereiden in deze culturen met vaak verschillende religies voor ons en wat denken we 

te kunnen doen aan het feit dat voedsel een recht is voor iedereen in de toekomst met 



betrekking tot duurzaamheid, water en de wereld marktwerking met betrekking tot voedsel 

produceren en distribueren. 

 

 

5. Olijfbomencampagne - Palestina Reis (Witness Visit) 

De YWCA Nederland ondersteunt de Olijfbomencampagne. Deze internationale campagne, 

gestart door de YMCA Oost-Jeruzalem en YWCA Palestina, richt zich op het onder de 

aandacht brengen van de mensenrechten situatie in Palestina. Door middel van het planten 

van olijfbomen samen met Palestijnse boeren wordt de hoop op een goede toekomst levend 

gehouden en zorgt ervoor dat landconfiscatie is sommige gevallen voorkomen kan worden. 

Deze campagne heeft als doel het tonen van solidariteit met de Palestijnse bevolking door 

het inzamelen van geld waarvan olijfbomen kunnen worden gekocht voor Palestijnse boeren 

die problemen hebben om hun land te bewerken. Tevens worden plant- en plukreizen 

georganiseerd voor vrijwilligers die willen helpen bij het bewerken van het land van de 

Palestijnse boeren.  

In het kader van de Olijfbomencampagne zijn in 2012 drie bestuursleden van de YWCA 

Nederland naar Palestina gegaan om het werk van de Olijfbomencampagne te bekijken en 

om contacten aan te halen met de lokale YWCA en YMCA. 

6. Cooking2Connect - samen eten, samen delen 

Cooking 2 Connect is een initiatief dat door de YWCA Nederland in samenwerking met één 

van haar partners is opgezet. Het doel is om in kleine kring te leren over andere culturen 

terwijl je geniet van een heerlijke maaltijd. Hoogopgeleide vluchtelingvrouwen krijgen hier 

een podium om hun land, cultuur, voedsel en gewoonten te presenteren. 

In 2012 zijn bijeenkomsten georganiseerd door vluchtelingvrouwen uit Irak, Montenegro, 

Tibet, Eritrea, Palestina, Afghanistan, Rwanda en Somalië. 

7. Overige bijeenkomsten 

- Introductietraining Dialogue for Peaceful Change (DPC)  

Conflicten horen er bij in het klein (huiselijke situatie)  en in het groot en zijn niet iets waar 

je je druk over hoeft te maken, behalve als ze uit de hand lopen. Daarom is het heel 

belangrijk om te leren omgaan met conflicten. Dialogue for Peaceful Change (DPC) is een 

methode die mensen daarbij kan helpen. Deze dialoogmethode laat alle partijen in een 

conflict naar elkaar luisteren en laat hen samen naar een duurzame oplossing zoeken. De 

methode is ontstaan door de input uit verschillende culturen en wordt nu ook wereldwijd 

toegepast in conflictsituaties. In de hele wereld worden trainingen gegeven. DPC bouwt op 

die manier verder aan een uitgebreid internationaal netwerk van facilitators in 'Dialogue for 

Peaceful Change'. Oikos stond aan de wieg van DPC en is nauw betrokken bij de organisatie 

van het project en de trainingen, nationaal en internationaal.  Als vervolg op de facilitator-

trainingen in najaar 2011 hebben twee leden van de YWCA Nederland in februari een 

terugkomdag bijgewoond. Hierop aansluitend is de genoemde introductietraining  voor 

YWCA Nederland-leden en buitenstaanders gegeven op 31 maart.  

- Verbindende communicatie 

De Training Verbindende Communicatie is ondermeer gebaseerd op de theorie Nonviolent 



Communication  ontwikkeld door Marshall Rosenberg en in Nederland uitgewerkt door Jan 

van Koert, “Geweldloos communiceren als weg naar verbinding”.  

Twee vragen staan centraal: Wat leeft er bij ons - bij jou en bij mij? En hoe kunnen we ons 

leven verrijken - ik jouw leven en jij mijn leven.  

Deze training werd  gegeven door twee leden van de YWCA Nederland op 14 april. 12 

personen hebben deelgenomen. 

- De ontdekking van de Y 

Op 29 september is de bijeenkomst ‘De ontdekking van de Y’ georganiseerd door leden van 

de YWCA Nederland. Een algemene kennismaking met de Y, haar activiteiten en leden en 

vrijwilligerswerk in het algemeen. Maar vooral ook een moment om de ervaringen van de 

delegatie en ‘observers’  van de World Council 2011 te delen. 

 

Financiële verantwoording 

 

Winst- & verliesrekening over 2012 

   2012     2011 

Baten vereniging:  

Contributies    4.758    5.501  

Donaties, giften & schenkingen       272    1.683  

Rente & dividenden    2.759    1.152  

Som der baten    7.789    8.336 

 

Lasten vereniging:  

Personeelskosten        --         --  

Huisvestingskosten  5.605    5.584  

Organisatiekosten  3.344    7.092  

Bureaukosten  3.773    2.126  

Overige kosten     595       391  

Som der lasten    13.317   15.193 

Resultaat vereniging    -5.528   -6.857 

 

Exploitatieresultaat Mary Bargerhuis        8.173        9.921 

Resultaat Olijfbomencampagne   -1.368      -2.416  

Resultaat Projecten      -470            -616  

   -1.838   -3.032 

Resultaat boekjaar        807         32 

 ===== ==== 

 

http://www.ncgc.nl/geweldloze-communicatie/marshall-rosenberg

